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FÖRORD

Vi har bland mycket annat tagit VM-guld, fyllt Globen och fortsatt vår satsning 
på att hjälpa våra föreningar. Men vi har också arbetat en hel del med framtids-
frågor. Hur kommer samhället se ut om tio år? Vad vill människor ha av en sport? 
Hur ska vi göra för att vara framgångs rika tillsammans? 

Innehåll

Frågorna har diskuterats i projektet ”Folksporten i 
framtiden” och utmynnat i förslag på några större 
förändringar. Vi kommer fortsättningsvis att aktivt 
arbeta med Svensk Innebandy som samlingsnamn 
och varumärke. På det sättet hoppas vi kunna ena 
innebandysverige och samarbeta tillsammans för 
att nå vår vision att bli Folksporten. 

Tanken är att positionera oss som ”mer än en sport”. 
Det betyder INTE att själva spelet blir mindre viktigt. 
Utan det innebär att vi alltid gör lite mer än vad som 
förväntas av en traditionell sport. När det gäller vissa 
saker är vi där redan idag. Vi tänker på att vi under 
säsongen arbetat med en 2.0-version av Svensk 
Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Att vi genom 
integrationssatsningar i Kristianstad och Göteborg 
försöker hitta modeller som ska fungera över hela 
landet (och det är bara två av över 100 integrations-
satsningar). Att vi genom att spela (och vinna) The 
World Games varit med om att ta innebandyn till 
nästa nivå internationellt. Att vi genom våra landslag 
och på flera andra sätt arbetar aktivt med jämställd-
het. Och att vi byggt om hemsidan med ett stort fo-
kus på vem det är som vill hitta information, resultat, 
fakta eller vad det nu är som eftersöks. 

Det har spelats en hel del matcher under året, hela 
60 620 faktiskt. Otroligt häftigt va? Och styrkan med 

Svensk Innebandy är bredden. Med det menar vi 
barn, ungdomar, vuxna – alla är viktiga. Här ingår 
självklart även eliten. Att vi har världens bästa inne-
bandy i form av våra landslag och Svenska Super-
ligan (SSL). Från det som hänt under året minns 
vi mest av allt landslagets gastkramande seger i 
VM-finalen i Bratislava och den fantastiska inram-
ningen under SM-finalen i Ericsson Globe. Dit kom 
13 590 åskådare och såg IKSU och Storvreta krönas 
till bäst i Sverige. Dessutom oerhört glädjande att vi 
fick tidernas bästa publiksnitt i damernas SSL.

Nu sätter vi punkt för säsong 2017/18. Samtidigt blir 
den här verksamhetsberättelsen alltså på sätt och 
vis starten på något nytt. Som du ser premiärlanse-
rar vi Svensk Innebandys nya gemensamma visuella 
profil som är en del i hur vi arbetar tillsammans. 
Du kan läsa mer om det i den rejält uppdaterade 
”Svensk Innebandy Vill” på innebandy.se/ibvill
Nu får du fördjupa dig i vad som hänt det gångna året!

SÄSONGEN ÄR SLUT MEN 
VÅR RESA HAR BARA BÖRJAT

TOMAS ENGHOLM
Ordförande

GÖRAN HARNESK
Generalsekreterare
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SÅ HAR VI JOBBAT 
UNDER SÄSONGEN
Svensk Innebandy har under 2017/18 arbetat efter de fokusområden vi gemen-
samt kommit överens om: Rekrytering – Engagerande – Innebandyföreningen

OM SVENSK INNEBANDY

Det årliga förbundsmötet hölls 2017 på Best Western 
Hotell i Bromma den 18 juni. Där fastställdes Svensk 
Innebandys verksamhetsberättelse 2016/17 som 
tagits fram i både en video- och textversion. Mötet 
antog även den föreslagna verksamhetsplanen för 
2017/18. Klas Hedlund, Borlänge, valdes in som ny 
ledamot i Förbundsstyrelsen medan Jan Lundin 
som suttit tre år i styrelsen tackades av. Valbered-
ningen fick en ny ordförande då Kristina Land-
gren Carestam ersatte Stephen Selindh. För första 
gången i historien delades det ut ett förtjänsttecken 
i guld. Den utmärkelsen gick till Martin Klabere för 
ett 30-årigt innebandyengagemang på förenings-, 
distrikts-, nationell- samt internationell nivå. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING: 
• Tomas Engholm (ordförande)
• Märit Bergendahl (vice ordförande)
• Krister Azelius
• Klas Hedlund
• Martin Klabere
• Helen Sundström Hetta
• Victoria Wikström

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING:
• Kristina Landgren Carestam (ordförande)
• Boel Carlsson
• Brittlouise Ericsson
• Håkan Silvén 
• Niclas Westén

Förbundsstyrelsens säsong
Styrelsen har haft nio möten och frågan som domi-
nerat säsongen har varit samverkan med elitfören-
ingarnas intresseorganisation Svensk Elitinnebandy 
(SEI) som det tecknades ett nytt avtal med i septem-
ber. Samtidigt har Sverige varit drivande kring att 
förändra den internationella kalendern. Det innebär 
bland annat att damer och herrar från 2018/19 spelar 
Euro Floorball Tour på olika helger. Och att Champi-
ons Cup flyttas från oktober till januari och genom-
förs i ett ”Final Four” med mästarlagen från Sverige, 
Finland, Schweiz och Tjeckien.  

Styrelsen beslutade under säsongen om platser 
för dessa arrangemang: 
• Euro Floorball Tour (herrar), 19-21 oktober 2018 i 

Uppsala
• Champions Cup, 3–4 januari 2019 i Gävle
• Innebandyfesten, 19–21 april 2019 i Växjö
• SM-finalen i Ericsson Globen 2019 och 2020 

Ordförandekonferens
I februari 2018 samlades Svensk Innebandys styrel-
se tillsammans med ordförande från de allra flesta 
distrikt för att diskutera nuläge och framtidsfrågor. I 
fokus var hur Svensk Innebandy tillsammans blir en 
effektiv organisation så att det hjälper föreningar och 
medlemmar. Dagarna bestod av diskussioner om 
hur vi ska arbeta gemensamt med målen och hur 
vi konkret hjälper varandra till att fullt ut leva upp till 
det interna begreppet ”Svensk Innebandy – Tillsam-
mans”. Ordförande Tomas Engholm berättade om att 
vi aktivt kommer att arbeta med Svensk Innebandy 
som varumärke och hur styrelsen vill att förbund och 
distrikt i framtiden ska arbeta med ”Svensk Inneban-
dy Vill” och sina egna verksamhetsplaner.

András Czitrom
I november 2017 gick András Czitrom bort efter 
en tids sjukdom. András var med och grundade 
Svenska Innebandyförbundet, fick med innebandyn 
i Riksidrottsförbundet (RF) och var Internationella 
Innebandyförbundets första ordförande. András 
uppmärksammades i våra digitala kanaler, genom 

OM SVENSK INNEBANDY
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en tyst minut inför flera SSL-matcher, på Sundby-
bergsvägen 9 och i samband med SM-finalen.   

Personal
Svenska Innebandyförbundet har lokaler på Sundby-
bergsvägen 7 i Solna men också personal och lokaler 
i Göteborg, Jönköping, Malmö, Nyköping, Växjö och 
Umeå. Total under säsongen hade Svenska Innebandy-
förbundet 42 personer anställda på olika basis. Under 
ledning av generalsekretaren har resurserna fördelats 
på områden som administration, arrangemang, mark-
nad, kommunikation, tävling, utveckling och landslag:

• Göran Harnesk, generalsekreterare
• Jonas Ahlehjelm, domarsamordnare
• Thomas Andersson, projektledning iBIS (2017-09-01)
• Isak Barrow, produktionsledare (projektanställd 

från 2017-09-01)
• Katrin Bellander, resebokare
• Göran Berg, kundtjänst
• Johanna Collin, ekonomiassistent
• Lisa Eskils, pressansvarig (2017-08-21)
• Patrik Eklund, tävlingssamordnare (90%)
• Kristoffer Fält, SSL-koordinator
• Sara Gustafsson, projektsamordnare integration 

(projektanställd från 2017-11-01)
• Kent Göransson, organisationsutredare
• Ulf Hallstensson, utvecklingskonsulent
• Emil Hedestig, utvecklingskonsulent (2017-08-14)
• Jenny Hedlund, assisterande förbundskapten  

damlandslaget (35 %)
• Christer Johansson, administrativ chef
• Filip Johansson, utvecklingskonsulent (projekt-   

anställd från 2017-06-10)
• Anders Jonsson, utvecklingskonsulent
• Åsa Karlsson, assisterande förbundskapten        

damlandslaget (35 %)
• Michael Leimer, tävlingskonsulent
• Jan Lindberg, tävlingskonsulent
• Tobias Linderoth, projektledare SM-finalen
• Joakim Lindström, landslagschef
• Mattias Linell, domarkoordinator (projektanställd 

från 2017-06-01)
• Mikael Hill, förbundskapten herrlandslaget 
• Andreas Lundmark, förbundskapten damlands-    

laget (60 %)
• Anders Mörk, kundtjänst
• Erik Nilsson, arrangemang & elit
• Magnus Nilsson, arrangemangs- och tävlingschef
• Linda Noppa, förbundsjurist
• Sebastian Nurmi, kommunikationschef
• Jonas Olsson, systemutvecklare
• Emil Risberg, utvecklingschef
• Anton Rosenblad, kommunikatör
• Hanna Sandberg, internkommunikation
• Åsa Wigforss, HR och ekonomi (föräldraledig)
• Martin Zettervall, domarkonsulent
 

SLUTAT UNDER SÄSONGEN:
• Gry Andersson, Verksamhetsansvarig integration 

(projektanställd, slutade 2017-05-31)
• Andreas Bengtsson, Projektledare U19-VM 2017 

(projektanställd, slutade 2017-05-31)
• Kristoffer Berg, Utvecklingskonsulent (2017-07-31)
• Andreas Briselius, Partneransvarig (2017-06-06)
• Magnus Fantenberg*, Tävlingschef (2017-08-31)
• Arta Rexhepi, projektsamordnare integration    

(projektanställd, slutade 2018-03-31)

Magnus Fantenberg*
Svensk Innebandys tävlingschef Magnus Fanten-
berg gick bort i augusti 2017 efter en tids sjukdom. 
Han började som tävlingskonsulent på kontoret 
1998 och har sedan haft rollerna som ekonom, ad-
ministrativ chef, generalsekreterare, controller och 
tävlingschef. Magnus brann mycket för att utveckla 
innebandyn, inte minst på ungdomssidan med täv-
lingar och turneringar. 

Licensierade spelare
Antalet spelare den 30/4 2018 var 116 736 
(118 416 ifjol).
 
FÖRDELAT PÅ: 
Kvinnor 34 013 (33 808)
Män 82 723 (84 608)
A-licens 30 762 (30 909)
Grön licens 0-9 år 31 980 (33 121)
Blå licens 10-12 år 30 478 (31 201)
Röd licens 13-15 år 21 596 (21 459)
Motionärslicens 1 920 (1 726)
Totalt antal föreningar 909 (894)
Totalt antal övergångar 8 769 (9 104)

OM SVENSK INNEBANDY
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iBIS
Under fjärde säsongen med iBIS har fokus legat på 
att skapa nya funktioner och tjänster som underlät-
tar för föreningar och domare. Bland annat infördes 
”digital domarersättning”. Tio distrikt gick från fysis-
ka domarkvitton till att låta domare och domarob-
servatörer söka ersättning direkt i iBIS. Därefter tog 
förbund/förening ut en bankfil och gjorde utbetal-
ningen direkt. För första gången genomfördes en 
användarkonferens för föreningsanvändare och en 
för domare. De lämnade sedan förslag på förbätt-
ringar. Mycket arbete lades även på att upprätta en 
tjänst så att match- och spelardata från iBIS kan 
visas på den nya hemsidan som utvecklades under 
säsongen. Dessutom uppdaterades iBIS så att de 
nya GDPR-kraven uppfylls. 

Intern IT
Under våren 2018 intensifierades arbetet med att 
anpassa våra system så att de uppfyllde kraven i 
GDPR. Nu är i stort sett alla distrikt ansluta till våra 
Office365- och Sharepoint-tjänser och totalt 527 per-
soner har fått ett innebandy.se-konto (368 personer 
2016/17). Vi flyttade över alla användarkonton från en 
lokal server till en molntjänst för att öka säkerheten, 
stabilisera driften och minska kostnaderna.

Distrikt A-LICENS GRÖN-LICENS BLÅ-LICENS RÖD-LICENS MOTIONÄR-LICENS

Blekinge IBF 47 224 271 50 247 297 75 222 297 89 179 268 0 0 0 1133

Bohuslän-Dals IBF 135 424 559 94 324 418 106 365 471 67 273 340 15 0 15 1803

Dalarnas IBF 304 807 1111 209 1 012 1221 478 893 1371 359 551 910 0 0 0 4613

Gotlands IBF 78 57 135 80 137 217 92 156 248 73 92 165 0 103 103 868

Gästriklands IBF 192 555 747 260 717 977 292 460 752 177 388 565 0 0 0 3041

Göteborgs IBF 752 1 833 2585 562 1 805 2367 590 1 428 2018 511 959 1470 43 151 194 8634

Hallands IBF 284 788 1072 497 1 306 1803 456 969 1425 309 669 978 44 95 139 5417

Hälsinglands IBF 83 317 400 44 275 319 125 257 382 63 199 262 0 0 0 1363

Jämtland/Härjedalens IBF 36 160 196 25 175 200 59 204 263 42 128 170 10 1 11 840

Norrbottens IBF 190 467 657 211 770 981 264 549 813 180 348 528 1 23 24 3003

Skåne IBF 681 1 618 2299 614 1 914 2528 554 1 650 2204 472 1 052 1524 45 228 273 8828

Smålands IBF 722 2 151 2873 712 2 373 3085 899 2 363 3262 764 1 574 2338 1 20 21 11579

Stockholms IBF 1 373 3 991 5364 1 204 3 701 4905 1 474 3 436 4910 1 054 2 337 3391 90 104 194 18 764

Södermanlands IBF 303 675 978 255 908 1163 343 695 1038 228 544 772 0 0 0 3951

Upplands IBF 632 1 733 2365 669 1 585 2254 642 1 272 1914 488 887 1375 32 31 63 7971

Värmlands IBF 624 1 378 2002 400 897 1297 586 1 070 1656 437 700 1137 2 59 61 6153

Västerbottens IBF 475 926 1401 641 1 027 1668 787 1 045 1832 559 665 1224 83 165 248 6373

Västergötlands IBF 330 1 328 1658 406 1 201 1607 446 1 065 1511 370 829 1199 10 43 53 6028

Västernorrlands IBF 292 529 821 347 630 977 502 722 1224 396 534 930 0 0 0 3952

Västmanlands IBF 398 779 1177 335 750 1085 332 572 904 199 446 645 4 431 435 4246

Örebro Läns IBF 230 606 836 251 628 879 219 476 695 169 325 494 17 32 49 2953

Östergötlands IBF 301 954 1255 363 1 369 1732 313 975 1288 271 640 911 14 23 37 5223

Totalt 8462 22 300 30762 8229 23751 31980 9634 20844 30478 7277 14319 21596 411 1509 1920 116 736
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TÄVLING

KAIS Mora vann SSL:s grundserie på damsidan efter 
att ha tagit hem 23 av 26 matcher. Men i SM-finalen 
i Ericsson Globe blev det förlust, den tredje i rad. 
Istället vann IKSU sitt andra raka SM-guld och det 
sjätte genom tiderna efter 4–2 i finalen. Inget lag på 
seniorsidan har tidigare tagit sex guld. 

På herrsidan blev det giganternas kamp mellan 
Storvreta och Falun som nu tillsammans tagit de nio 
senaste SM-gulden. Storvreta drog längsta strået 
i såväl Svenska Superligan (SSL) som SM-finalen. 
Finalen mot Falun slutade 6-2 och var Storvretas 
femte guld genom tiderna, det är lika många som 
klassiska Lockerud.

Aldrig tidigare har publiksnittet varit så högt som 
den här säsongen. Snittet i SSL låg på 353 åskådare 
per match i grundserien. Högst publiksnitt hade 
Endre (692 åskådare per match) följt av IKSU (579), 
Warberg (406) och Sirius (401). På herrsidan landade 
publiksnittet i SSL på 891 åskådare. En minskning 
med i snitt 25 personer per match mot 2016/17. Dä-
remot är Faluns 1 761 åskådare tidernas femte bästa 
i SSL. Storvreta (1 464), Dalen (1 254) och Växjö (1 068) 
klarade också 1 000-snittet. 

Linköping och Telge slutade under strecket och fick 
lämna SSL på damsidan och ersätts av Örnsköldsvik 
och Göteborg som kvalade sig upp. På herrsidan 
får Team Thorengruppen och AIK lämna plats för 
Kalmarsund och Lindås. 

Täbys landslagsstjärna Moa Tschöp gjorde bedriften 
att vinna SSL:s poängliga som back och dessutom 
slå assistrekord (52). På herrsidan blev det till slut 

TÄVLING

IKSU OCH STORVRETA 
SVENSKA MÄSTARE
De har varit med och dominerat Svenska Superligan under många 
år nu. Umeåklubben IKSU och Storvreta från Uppsala gjorde det igen 
2018 – tog SM-guld, alltså. 

Storvretas Albin Sjögren som vann med en poängs 
marginal före Pixbo Wallenstams Max Wahlgren. 
Moa Tschöps 76 och Albin Sjögrens 70 poäng inne-
bär också totalt 14 600 kronor till Klas Petterssons 
minnesfond. 

Champions Cup
Turneringen för Europas bästa mästarlag blev en 
stor succé för SSL-lagen när den avgjordes i finska 
Seinäjoki, 6 till 8 oktober 2017. IKSU vann även här 
genom att 5-1-besegra finska Classic. Falun tog sin 
fjärde Champions Cup-titel på herrsidan genom att, 
även de, ta ner Classic i finalen, 7-4.  

Öka intresset generellt för innebandy som 
idrott och intressegraden att följa såväl lands-
lagen som Svenska Superligan. 
Målet delvis uppfyllt. Intressegraden för såväl 
damlandslaget som Svenska Superligan damer 
ökade under perioden. Intressegraden gene-
rellt för innebandy, herrlandslaget och Svens-
ka Superligan herrar var på samma nivå som 
föregående år.

En tydlig strategi ska sättas för SSL och    dess 
föreningar. 
Målet delvis uppfyllt. En SSL-koordinator har 
anställts och dialog med SSL-föreningar i en-
skilda och i grupp har påbörjats. Ett avtal har 
tecknats med Svensk Elitinnebandy (SSL).

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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TÄVLINGTÄVLING

NYHETER I TÄVLINGS-
VERKSAMHETEN
• Spel 4 mot 4 i sudden death i SSL med eventuellt straff-                                               

avgörande direkt genom ”suddenstraffar”
• Att lag har rätt att tacka nej till uppflyttning och kvalspel                                             

(om det meddelas senast 31 januari)
• Att spelare som har dubbel licens endast kan spela i                                                         

ett representationslag från och med 1 mars

Regionsträffar
Under oktober arrangerades tre regionala träffar 
(Göteborg, Stockholm och Umeå) med distrikten 
för att diskutera tävlingsfrågor. Det diskuterades 
bland annat cupsanktioner, JAS, dubbel licens samt 
dispenser för B-licensspelare i seniorlag.

Tävlingskonferens
Söndagen den 3 december 2017 träffades represen-
tanter från distrikten för att stämma av och diskute-
ra aktuella tävlingsfrågor inom Svensk Innebandy. 
På agendan stod: 

• Nationell standard på grön och blå nivå
• B-licenser i seniorspel
• Cupsanktioner
• Juniorallsvenskan
• Utbildningsersättningar
• Information om domarverksamheten

Juridiska nämnden
Juridiska nämnden avgjorde 39 bestraffningsären-
den och 10 tävlingsärenden i förbundsserierna. 
Ledamöter var:

• Christian Almström (ordförande)
• Roger Häggkvist (vice ordförande)
• Sofia Ahlehjelm
• Fredrik Borlie
• Greger Sandell
 

Nationella disciplingruppen
Nationella disciplingruppen behandlade 199 be-
straffningsärenden (169 ifjol) utanför förbunds-
serierna. Gruppen utökades med en ordförande, 
Marcus Granelli, som är jurist med erfarenhet av spel 
i förbundsserierna. Nationella disciplingruppens 
ledamöter:

• Daniel Böcker (ordförande)
• Marcus Granelli (ordförande)
• Anders Nilsson (ordförande)
• Ann-Charlotte Frogner
• Magnus Göransson
• Alexandra Högberg
• Björn Landin
• Mikael Malmqvist
• Carl Otterström
• Anders Ståhlberg
• Monika Tilander

Svenska mästare
• Dam: IKSU
• Herr: Storvreta IBK 
• DJ18: RIG Umeå IBF
• HJ18: RIG Umeå IBF
• DJ17: RIG Umeå IBF
• P16: Hovslätts IK
• SDF dam: Stockholm
• SDF herr: Örebro

Utveckla uppföljningen av gällande regelverk
Målet uppfyllt. Genom ett ökat antal matchob-
servationer genomförda i SSL, såväl fysiska som 
via SSLplay.se. Och genom att färre dispenser 
beviljats för avsteg från regelverk/kravbild.

Utveckla stöd och uppföljning för 
utveckling av framtida SSL-domare
Målet uppfyllt. Funktion för SSL har inrättats 
under året inklusive kontaktyta för distrikten. 
Möten har genomförts med flera distrikt för 
att kartlägga behov. Även regionala träffar har 
arrangerats.

En SIU-anpassning av domarutbildningen 
ska genomföras
Målet delvis uppfyllt. Nya anpassade utbild-
ningar för grön, blå och röd nivå har tagits fram 
och kommer användas i flera distrikt inför kom-

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 OCH HUR VI KLARADE DEM

mande säsong. Arbetet fortsätter med 
anpassning av vidareutbildningen utifrån 
samma perspektiv.

Genomföra en analys av SSL och VM-slut-
spelet samt stärka validiteten i utvecklings-
arbetet via dialog med representanter från 
elitverk- samheten.
Målen delvis uppfyllda. Analysen av herrar-
nas SSL har genomförts och rapporterades i 
maj 2018. Det gäller även analysarbetet kring 
VM-slutspelet i december 2017. Dialog med 
representanter från elitverksamheten har 
genomförts via två referensgruppsmöten, två 
elittränarträffar samt en träff med NIU-instruk-
törerna. Det har också planerats för en elitut-
vecklingskonferens i juni 2018.
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ARRANGEMANGARRANGEMANG

Att IKSU och Storvreta tog hem gulden har vi redan 
berättat. Men det hände mycket mer än så. I Ann-
exet byggdes Funzone upp med 14 utställare som 
tillsammans bjöd på en annorlunda upplevelse 
med Försvarsmaktens utmaningar, Pantameras 
hinderbana och Svenska Spels fotoautomat och 
prick skytte. Dessutom fanns möjlighet att köpa nya 
innebandyprylar och skriva ner åsikter på Rädda 
Barnens klotterplank. 

Distriktslags-SM
Distriktslags-SM för 16-åringar arrangerades denna 
gång i Umeå 4 till 7 januari 2018. Örebro tog ett his-
toriskt guld då de vann pojkklassen för första gång-
en. Stockholms flickor tog sitt andra raka SM-guld 
efter en sen vändning i finalen mot Västernorrland.

Innebandyfesten
Innebandyfesten arrangerades för andra året i rad 
i Uppsala och IFU Arena. Turneringen, 13 till 15 april 
2018, blev en riktigt publikfest med totalt 5 126 åskå-
dare. I P16-klassen segrade Hovslätt medan
RIG Umeå tog hem de tre övriga klasserna: Juniorall-
svenskan flickor 17 år, Juniorallsvenskan pojkar 18 år 
och DJ18
 
Finnkampen
Sverige vann Finnkampen för seniorer med poäng-
en 10-2 efter fyra matcher. På hemmaplan spelades 
en herr- och damlandskamp mot Finland i Falun 
den 10 september. Totalt kom 2 189 åskådare till 
Jalas Arena. Finnkampen för U19 arrangerades i 
Tammerfors 2017 och innebar två matcher vardera 

för U19-dam och U19-herr. Sverige vann Finnkam-
pen med poängen 8-4.  

U19-VM
Sverige arrangerade U19-VM i Växjö 3 till 7 maj 2017. 
16 lag spelade mästerskapet i Vida och Fortnox Are-
na och 2 656 åskådare såg Finland vinna VM-finalen 
mot Sverige. 

SM-FINALEN 
– EN SUCCÉ I GLOBEN
SM-finalen arrangerades lördagen den 21 april 2018 för 17:e året. Efterfrågan på 
biljetter var enorm och totalt lockades 13 590 åskådare till Ericsson Globe.
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Utveckla uppföljningen så att alla arrang-
emang och tävlingar sker i enlighet med 
Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. 
Målet delvis uppfyllt genom att sanktions-
bestämmelserna för cuper har uppdaterats. 
Implementeringen av den kommer ske 
successivt över tid.

Stärka vår position mot destinationer som 
en attraktiv aktör som arrangör inom 
besöks- och evenemangsnäringen.
Målet uppfyllt. Dels genom möten och dialoger 
med destinationer kring långsiktiga sam-
arbeten. Dels genom att antalet destinationer 
som ansöker om värdskap av nationella och 
internationella innebandyevenemang ökar.  

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION

SVENSK INNEBANDY 
BLIR AKTIVT VARUMÄRKE
I projektet ”Folksporten i framtiden” har vi under året funderat på vad människor 
ska tänka och känna för att fler ska börja, fortsätta, komma tillbaka, titta på eller 
engagera sig i innebandyn. 

Projektet har tagit reda på så mycket som möjligt 
om olika människor genom fakta, workshops, rap-
porter från oberoende aktörer, forskning, inspel från 
experter inom olika områden, intervjuer, enkäter 
och trendspaning. Det har tydliggjort vilka upple-
velser som är vettiga att skapa för att så många som 
möjligt ska gilla innebandy. De upplevelserna vill vi 
erbjuda i hela landet. En likartad bild av innebandyn 
oavsett stad och vem som bjuder på upplevelsen. 

Det innebär att vi framöver satsar på Svensk Inne-
bandy som ett aktivt varumärke. Där kan vi samla, 
ena, inspirera, skapa kraft och självförtroende i inne-
bandysverige. Det ger oss både en handlingsfrihet 
och en röd tråd i vår kommunikation. Satsningen 
innebär att ”Svensk Innebandy Vill” uppdaterats lik-
som att en ny visuell identitet tagits fram för Svensk 
Innebandy som också påverkar förbundens grafiska 
profil. Lanseringen blir under 2018/19.

Innebandy.se
Under säsongen har innebandy.se haft ungefär 
en miljon besökare varje månad. Under säsongen 
utvecklades och levererades en ny publik hemsida 
för Svensk Innebandy. Projektet genomfördes i agil 
arbetsform där personal och förtroendevalda från 
förbund, distrikt och olika intressegrupper gavs möj-
lighet att påverka utvecklingen. Nya innebandy.se är 
responsiv för desktop, läsplattor och mobiler och har 
en modernare design och bättre användarupplevelse. 
Officiellt släpp sker sommaren 2018.

Sociala medier
Våra sociala medier har fortsatt att öka. Så här ser 
utvecklingen ut:

Statistik 2018 2017 2016 2015

Instagram 45 200 39 700 31 400 15 100

Facebook 29 475 28 000 22 500 15 200

Twitter 11 505 10 800 9 632 7 423

Youtube 5 300 4 502 3 717 2 686
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Innebandyn ska uppfattas som ”Folksporten 
för alla – alltid”.
Målet delvis uppfyllt då en del människor 
uppfattar innebandyn som Folksporten. Detta 
gäller mer ”innebandynörden” för större delen 
av svenska folket krävs uthållighet i arbetet.  

Ena alla förtroendevalda och anställda inom 
distrikt och förbund bakom ett gemensamt 
varumärke med ett tydligt önskat beteende, 
kärnvärden och visuell identitet. 
Målet delvis uppfyllt då vi genom projektet 
”Folksporten i framtiden” bestämt att arbeta 
aktivt med Svensk Innebandy som gemen-
samt varumärke för innebandysverige. Önskat 
beteende, kärnvärden och visuell identitet har 
tagits fram. Arbetet med lanseringen fortsätter 
under 2018/19.

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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SAMARBETSPARTNERSKOMMUNIKATION

OFFENSIVT ARBETE 
FÖR ATT NÅ UT I MEDIA 
Det görs ett löpande arbete med att nätverka med journalister och på olika sätt 
arbeta för att Svenska Superligan och landslagen ska synas ännu mer i media. 

Under mars till april 2018 genomförde Svensk Inne-
bandy en kampanj tillsammans med Aftonbladet/
Sportbladet, ”Laget i Ditt Hjärta”, som genererade 
närmare 400 000 kr till innebandyföreningar i hela 
Sverige.

Svenska Spel
Samarbetet med huvudsponsorn Svenska Spel 
resulterade bland annat i att de producerade serien 
”Vägen till Globen” där de fyra finallagen följdes inför 
och efter SM-finalen. Serien visades i Sportkanalen.

Försvarsmakten
Huvudsponsorn Försvarsmakten har fortsatt vara 
flitig med sitt sponsorskap och synts med reklam 
kring Svenska Superligan och inte minst aktivering-
en både på innerplan och i Funzone runt SM-fina-
len. Avtalet har även förlängts att gälla över säsong-
en 2018/19.

Pantamera
Tredje säsongen med Returpack/Pantamera som 
huvudsponsor och avtalet har dessutom förlängts 
med ytterligare tre år. De har fortsatt att ta ett hel-
hetsgrepp kring innebandyn genom att ha funnits 
med på distriktsnivå, detta år även med ett Fair 

Under säsongen har Svensk Innebandy komplette-
rat kommunikationsenheten med en person som är 
pressansvarig. Vi har även uppmärksammat media 
på vårt arbete med integration, barnidrott och jäm-
ställdhet. Det har arrangerats en upptaktsträff inför 
säsongen, gjorts en mediaguide, hållits presskonfe-
renser och arrangerats flera offensiva PR-aktiviteter. 
Vi har även påbörjat en satsning för att få in mer 
rörligt material i media.

TV
Totalt har 60 matcher sänts genom TV4-gruppen 
(fördelat på TV4, TV12, TV4 Sport, Sportkanalen och C 
More). Totalt har det inneburit drygt 1 miljoner live-
tittare. Damernas SM-final sågs av 147 000 TV-tittare, 
vilket är ett nytt rekord, och herrarnas av 17 000. Då 
är tittarna via C More inte inräknade.

SSLplay.se
Svensk Innebandy och produktionsbolaget Sports-
grounds gemensamma satsning på SSLplay.se har 
inneburit att 243 herr- och 110 dammatcher sänts. 
Totalt sändes 47 av dessa produktioner via Nova 
Sport även i Tjeckien/Slovakien. Pay per view-försälj-
ningen ökade med 8% och abonnemangsförsälj-
ningen med närmare 5% jämfört med 2016/17. 

LiveArena
Samarbetet med LiveArena har inneburit över 2 100 
livesända matcher från serie- och cupspel av 50-ta-
let föreningar men också centrala sändningar från 
Ängelholm Outdoor, distriktslags-SM samt Inneban-
dyfesten.

InnebandyTV
Vi har också börjat sända ett webbTV-program en 
gång i veckan med namnet InnebandyTV. Syftet 
är att sprida det senaste som händer inom Svensk 
Innebandy, med allt från landslag och SSL till mo-
tionsinnebandy och #forALLball-reportage.

NYA AVTAL MED 
HUVUDSPONSORERNA 
PANTAMERA OCH FÖRSVARSMAKTEN

Play-pris kopplat till Pantamera-serierna. Under 
SM-slutspelet arrangerades en hinderbana som 
pausunderhållning som också togs vidare till Globen 
under finaldagen. Svensk Innebandy och Pantame-
ra var en av de nominerade i kategorin ”långsiktigt 
samarbete” på Gyllene Hjulet i april 2018.

Svensk Innebandy har under verksamhetsåret förlängt avtalen med Returpack/
Pantamera, Försvarsmakten, Ford och Renew. En partnerresa arrangerades till 
VM i Bratislava och en partnermatch hölls i Globen inför SM-finalen. 

Synliggöra Svensk Innebandys arbete enligt 
verksamhetsplanen, med fokus på: forskning, 
integration, jämställdhet, landslag, livslångt 
idrottande, motion, parasport och Svenska 
Superligan.
Målet uppfyllt genom dagliga publiceringar i 
våra egna kanaler och kontinuerlig dialog med 
journalister för att även nå ut i media.  

Skapa och lansera nya innebandy.se som 
ska vara en modern webbplattform.
Målet delvis uppfyllt då hemsidan tagits fram 
och lanseras nästkommande säsong.

Öka innebandyns närvaro i media genom 
antalet TV-inslag, artiklar och bilder i print- 
och webbtidningar samt debattartiklar.
Målen delvis uppfyllda. I Upplevelseinstitutets 
mätning september 2016 till augusti 2017 hade 
vi en ökning av antalet bilder i webbtidningar 
jämfört med året innan. Antalet TV-inslag, ar-
tiklar och bilder i printtidningar var något lägre 
men fortsatt bra ur ett historiskt perspektiv. 
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Öka finansieringsgraden via samarbeten 
med nya externa partners och vidare-
utveckling av samarbeten med befintliga 
partners.
Målet uppfyllt. Bland annat genom sam-
arbetet med Aftonbladet och kampanjen 
”Laget i Ditt Hjärta” i mars till april 2018. 
Men också genom att avtalen med Retur-
pack/Pantamera, Försvarsmakten, Ford och 
Renew har förlängts. Samt att samarbetena 
med Sportsground och LiveArena genere-
rat ökade intäkter jämfört med tidigare år.

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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UTMÄRKELSERUTMÄRKELSER

ÅRETS SPELARE DAM:
Moa Tschöp, Täby FC IBK

ÅRETS SPELARE HERR: 
Tobias Gustafsson, Storvreta IBK

ÅRETS DOMARE DAM:
Daniel Dufvenberg och Jörgen Andersson

ÅRETS DOMARE HERR: 
Thomas Andersson och Rickard Wissman

ÅRETS FAIR PLAY-SPELARE DAM: 
Ida Sundberg, Pixbo Wallenstam IBK

ÅRETS FAIR PLAY-SPELARE HERR:
Patrik Hagberg, AIK

ÅRETS FAIR PLAY-LEDARE DAM:
Per Tjusberg, Pixbo Wallenstam IBK

ÅRETS FAIR PLAY-LEDARE HERR: 
Patric Johansson, FC Helsingborg

DISTRIKTSLAGSVINNARNA 
I ÅRETS PANTAMERA FAIR PLAY:
Bohusläns-Dals: Billingsfors IBK F05. Dalarna: 
Krylbo AIS F02-04, Borlänge P07. Gotland: Endre 
F05, Klintehamn P/F0506. Gästrikland: Ströms-
bro IF F03/04, Gävle GIK P03 Röd, Gävle IBK P04. 
Göteborg: Floda IBK F04, Mölndals IBF P05. 
Halland: Särö Seahawks F02/03, Träslövsläge IF 
P04. Hälsingland: Söderhamn IBF F05/06, FBC 
Bollnäs P02. Norrbotten: Öjebyn IBF F02/03/04, 
Öjebyn IBF P05. Skåne: IBK Lund F03/04, Röke IBK 
P03/04. Stockholm: Huddinge IK F04, Ingarö IF 
P05. Södermanland: IFK Gnesta F03/04, Torshälla 
IBK P02. Uppland: Hagunda IF F07/08, SK Vide 
P05. Värmland: GS 86 AIF F02, Karlstad IBF P05. 
Västerbotten: Obbala IK F00/02, Skellefteå IBK 
P05 Röd. Västergötland: IBK Tygriket F13/14, IBK 
Vänersborg P04. Västernorrland: Örnsköldsvik IB 
F04, GK IBS P05. Västmanland: Skogsgymnasti-
kens IBS F05/06, Tillberga Roosters P/F08/09. 
Örebro: Ekeby IF 06/07 Ekeby 3, Gropens IF 
P06/07. Östergötland: Åby IBK F03/06, Sol-
fjäderstadens IBK P05.

RIKSVINNARNA I ÅRETS PANTAMERA 
FAIR PLAY:
Röke IBK P03/04 
Ekeby IF 06/07 Ekeby 3

INVALDA I SVENSK INNEBANDY 
HALL OF FAME 2018: 
Hermine Dahlerus 
Helen Wiklund Wårell 
Helena "myggan" Lindberg 
Christian Hellström 
Joel Rickardsson

FAKTAPROFILERNA 
SOM 
HYLLATS 
UNDER ÅRET
Vad har Moa Tschöp, Tobias Gustafsson, 
Ekeby IF och Jollypionjären Joel 
Rickardsson gemensamt? De är bara 
några av alla de som fått ta emot 
utmärkelser 2018.  

Årets spelare
Täbystjärnan Moa Tschöp blev utsedd till Årets spe-
lare 2017/18. Mycket tack vare att hon vann den tota-
la poängligan i SSL. På 26 SSL-matcher gjorde hon 
makalösa 76 (24+52) poäng från sin backposition. 
Även på herrsidan blev en back Årets spelare, näm-
ligen Storvretas och landslagets Tobias Gustafsson. 
Han kom som nyförvärv till Storvreta från Linköping 
inför säsongen och visade sin klass direkt.

Årets domare
Daniel Dufvenberg och Jörgen Andersson hade en 
framgångsrik säsong ihop och blev Årets domare på 
damsidan. De dömde bland annat såväl SM-finalen i 
Globen som VM i Bratislava. På herrsidan
gick utmärkelsen till Thomas Andersson och Rickard 
Wissman som också de dömde under finaldagen i 
Globen.  

Fair Play
Tillsammans med huvudsponsorn Pantamera 
delade Svensk Innebandy ut en Fair Play-utmär-
kelse till spelare och ledare i SSL-lag. Förutom äran 
och diplom, får ungdomsverksamheten i pristaga-
rens förening 5 000 kronor av Pantamera i syfte att 
fortsätta arbetet att fostra framtida förebilder. Nytt 
för i år var att Pantamera även instiftat utmärkelser i 
kategorierna Årets Flicklag och Årets Pojklag. För att 
vinna lagpriserna gällde det att först bli nominerad 
och sedan vinna i sitt distrikt. En jury utsåg de två 
nationella vinnarna. Totalt kom 540 nomineringar 
i de 19 distrikt där Pantameraserien spelas. Enga-
gemanget var stort och visar att många lag på ett 
tydligt sätt arbetar med värderingar.
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VIKTIG SATSNING 
PÅ FÖRENINGARNA
Svensk Innebandy har använt Idrottslyfts-
medel för att delfinansiera utvecklingsresurser 
i distrikten. Allt i syfte att stötta våra inne-
bandyföreningar i utvecklingsarbetet. 

VÅRA UTBILDNINGAR 
UPPDATERAS
Vi har under säsongen vidareutvecklat vår utvecklingsmodell. 
Dokumentet som beskriver modellen har gåtts igenom och ändrats. 
Förändringarna kommer påverka utbildningsstrukturen, utbildnings-
innehållet och själva genomförandet av utbildningarna. 

Samtliga distrikt är nu igång med någon form av 
föreningsutveckling. Antingen i egen regi eller med 
hjälp av SISU Idrottsutbildarna. Under året har det 
också påbörjats att ta fram en ny nationell utbild-
ning för föreningsledare med hjälp av en arbets-
grupp bestående av utvecklingskonsulenter från 
distrikten. Utbildningen kommer att börja lanseras 
under hösten 2018. Innehållet och upplägget i 
den kommande utbildningen har diskuterats och 
kommunicerats vid en träff i Stockholm den 
16 februari 2018.

Distriktsutveckling
Den kartläggning och analys som genomfördes 
under 2016/17 har under det här verksamhetsåret 
kommunicerats och diskuterats. Dels på ordfö-
randekonferensen i juni 2017 och dels genom 
enskilda distriktsbesök hos de distrikt som har 
önskat det. Årets kartläggning har annars handlat 
om distriktens verksamhetsplaner och verksam-
hetsberättelse i relation till de övergripande målen   
i Svensk Innebandy vill. Det diskuterades på 
ordförandekonferensen i februari 2018.

Under hösten 2018 ska SIU 2.0, vår digitala utbild-
ningsportal och två nya grundutbildningar för 
tränare att lanseras. Sedan fortsätter arbetet med 
utformningen av upplägg och innehåll i fördjup-
ningsutbildningarna samt junior- och seniortränar-
utbildningarna. 

Domare
För att utveckla domarutbildningarna har de, förut-
om att ytterligare anpassas efter Svensk Inneban-
dys Utvecklingsmodell (SIU), även digitaliserats. På 
Svensk Innebandys nya utbildningsportal kommer 
kursdeltagarna att ha tillgång till materialet i sin 
dator och mobiltelefon för att repetera och testa sina 
kunskaper. Domarutveckling är ett prioriterat områ-
de och allt har sin början i distriktens verksamhet. 
För att föra oss närmare varandra har det genom-
förts regionala träffar för personal och ideella som 
jobbar med domarfrågor. Fokus har legat på att 
diskutera gemensamma utmaningar och sprida 
goda exempel och lösningar.
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Stödja och hjälpa utvecklingskonsulen-
terna i distriktsförbunden kring arbetet 
med föreningsutveckling genom 
mötesplatser, dialog och kunskaps-
höjande insatser.
Målet uppfyllt genom mötesplatser och 
dialoger under säsongen.

Ett verktyg för att mäta motivations-
klimat på föreningsnivå ska tas fram 
och implementeras.
Målet inte uppfyllt. Dialog har påbörjats 
med distriktsrepresentanter för det 
fortsatta arbetet.

Att fortsätta möta distrikten i olika 
forum för att skapa lösningar utifrån 
deras situation.
Målet uppfyllt genom återkoppling till 
distrikten på den kartläggning och analys 
som genomfördes under 2016/17, samt 
genom två Ordförandekonferenser i juni 
2017 och februari 2018.
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Skapa en projektplan för utbildnings-
portalen i samarbete med SISU Idrotts-
böcker, samt påbörja arbetet utifrån 
densamma.
Målet uppfyllt genom en bra analys och en 
tydlig beställning till SISU Idrottsböcker.

Skapa bättre förutsättningar för 
genomförandet av junior- och senior-
tränarutbildningarna.
Målet inte uppfyllt. Det har genomförts en 
omprioritering av arbetet med utbildning-
ar till att istället innefatta en fördjupning 
av vår utvecklingsmodell. Detta i sin tur 
påverkar samtliga tränarutbildningar.  

Försäljningen av utbildningsmaterial 
till Svensk Innebandys utbildningar ska 
uppgå till samma budgeterade nivå 
som tidigare år.
Målet uppfyllt genom bra försäljnings-
siffror i webbutiken.

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
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Gymnasieverksamhet
Vi har inlett arbetet med en ny studieplan i ämnet 
specialidrott, som alla RIG- och NIU-elever läser i 
sina respektive gymnasieutbildningar. Under året 
har även NIU-tillstyrkansprocessen för 18 NIU-skolor 
genomförts inför Skolverkets godkännande av skol-
huvudmännens verksamhet höstterminen 2019. Det 
har hållits två träffar med NIU-instruktörerna och 
även besök på ett antal NIU-skolor.

Sweden Floorball Youth Camp
Sweden Floorball Youth Camp arrangerades 2 till 
5 november 2017. Lägret är tänkt att ge så många 
14- och 15-åringar som möjligt chansen till personlig 
utveckling. 2017 var lägret öppet för killar och 
tjejer födda 2002 och 2003. Totalt 611 deltagare 
(267 flickor och 340 pojkar) lockades att bo, spela 
och leva innebandy under fyra dagar på tre olika 
orter (Umeå, Uppsala och Varberg). Till lägret 
användes 58 instruktörer som utbildades under 
en helg på Bosön i augusti.

Mötesträffar
Representanter från Svensk Innebandy har deltagit
i följande forum gällande forskning- och utveck-
lingsfrågor:
• Processutbildning antidoping
• Elitutvecklingskonferens RF
• Laureus ”Sport for development”
• Utbildning ”osynliga handikapp” RF och Attention.
• Lansering av utbildningsmaterial för barnkonven-

tionen med UNICEF, BRIS och RF.
• Integrationskonferens RF
• Nordisk barn- och ungdomskonferens i Danmark
• RF och landets lärosäten angående idrotts-      

forskning 
• Riksidrottsuniversitet/Elitidrottsvänliga lärosäten
• RF och SOK angående det samlade elitidrottsstödet
• Klassningsseminarie med Parasportförbundet
• RF och Linnéuniversitetet angående ny lärarut-

bildning inom ämnet specialidrott

Verka för en likriktad spelarutvecklings-
verksamhet i hela landet.
Målet delvis uppfyllt genom dialoger med 
intresserade distrikt om att hitta en nationell 
likriktad spelarutvecklingsverksamhet.

Tydliggöra gymnasiernas uppdrag inom 
helheten för Svensk Innebandy, utveckla 
det innebandyspecifika innehållet i 
ämnet specialidrott, samt genomföra 
NIU-tillstyrkansprocessen i enlighet med 
dimensioneringsplanen.
Målen delvis uppfyllda. Arbetet med att 
tydliggöra gymnasiernas uppdrag inom 
Svensk Innebandy har påbörjats. Gymnasie-
verksamheten finns med i samtalen om inne-
bandyns sportsliga utveckling. Utvecklingen 
av det innebandyspecifika innehållet i ämnet 
specialidrott är påbörjat med RIG som nav. 

Fastställa Svensk Innebandys behov 
gällande samarbete med högre lärosäten, 
samt etablera samarbeten med de 
lärosäten som anses meningsfulla.
Målen delvis uppfyllda. Arbetet påverkas av 
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processen kring Riksidrottsuniversitet och 
Elit idrottsvänliga lärosäten samt arbetet med 
de nya lärarutbildningarna. Arbetet pågår 
enligt plan med de lärosäten som anses gynna 
Svensk Innebandy.

Att ge spelare i gymnasieåldern ökad kun-
skap om landslagets kravbild och filosofi 
samt stödja spelare i karriärövergången mel-
lan 19-23 år i syfte att nå A-landslaget.
Målen uppfyllda genom ett bra genomförande 
av projekten Talang 17 och Guldsteget. Talang 
17 var fyra regionala endagarsläger för 130 tjejer 
respektive killar. Guldsteget genomfördes med 
ett läger i maj (tre dagar), en träff i september 
(en dag), samt ett läger i december (två dagar) 
för 16 tjejer respektive killar.

Genomföra Sweden Floorball Youth Camp 
i samarbete med tre arrangerande distrikts-
förbund.  
Målet uppfyllt genom att genomföra SFYC i 
Umeå, Uppsala och Varberg i samarbete med 
Västerbottens IBF, Upplands IBF och 
Hallands IBF.
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Vi vill få fler aktiva tjejer och kvinnor. Vårt arbete, som har fokus mot år 2020, har 
tydliga målsättningar men även aktiviteter kopplat till fyra olika fokusområden. 

Det övergripande målet för idrottens och Svensk 
Innebandys jämställdhetsarbete är att kvinnor och 
män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt 
deltagande. Förenklat innebär det att vi vill att re-
surserna fördelas likvärdigt mellan kvinnor och män. 
Vilket bland annat innebär möjligheten till kompe-
tenta tränare, tillgång till anläggningar, träningsti-
der och ekonomiska resurser.  De senaste åren har 
vi jobbat hårt för att nå RF:s mål kring att kvinnor 
och män i alla beslutande och rådgivande organ är 
representerade med 40% kvinnor. På förbunds- och 
distriktsnivå klarar vi det målet totalt sett (men det 
varierar hur det ser ut från styrelse till styrelse). 

Följande strategiska områden har identifierats för 
att öka antalet tjejer/kvinnor:

• Föreningsutveckling
• Varannan damernas
• Utbildning
• Regelverk

#IBkvinnorleder 
I början av 2016 startades nätverket #IBkvinnorleder. 
Här vill vi erbjuda dagens och morgondagens kvinnor 
med tränar-/ledaruppdrag på förbundsserienivå en 
ledarutbildning. Men vi vill även identifiera strukturer 
(positiva och negativa) som påverkar kvinnors vilja 
att axla ett ledaruppdrag inom Svensk Innebandy. 
Målsättningarna är två:

• Att lyfta fram och identifiera kvinnor/tjejer med 
ledaruppdrag

• Att skapa hållbara nätverk för gruppen
 
Under 2017 hölls tre träffar där elva kvinnor från hela 
Sverige och i olika åldrar deltog. Och våren 2018 
arrangerades två träffar för tredje omgången av 
nätverket som består av nio kvinnor i olika åldrar och 
med olika uppdrag. Ett resultat av den här satsning-
en är att de tre kvinnor som är ordförande för ett 
distrikt ingår i nätverket. Två av dem tackade ja till 
ordförandeposten under utbildningstiden. Andra 
deltagare återfinns i distriktens valberedningar och 
som tränare, sportchefer och förtroendevalda på 
förbundsserienivå. 

UTVECKLING

FLER KVINNOR INOM 
SVENSK INNEBANDY

UTVECKLING

Verka för att den framtagna strategin 
implementeras på förbunds- och förenings-
nivå i syfte att öka antalet aktiva 
tjejer/kvinnor inom Svensk Innebandy.
Målet delvis uppfyllt. Den framtagna strategin 
omvandlades till att bli ett internt dokument 
kring hur vi ska jobba med jämställdhet och 
vilka fokusområden vi ska ha. De har presente-
rats vid olika tillfällen där personal och styrelse-
ledamöter för distrikten har träffats.

Fortsätta att driva det nationella kvinnliga 
nätverket.
Målet uppfyllt genom att vi har genomfört
träffar för nätverket som var under 2017 och 
har startat upp och genomfört träffar de som 
ingår i nätverket för 2018

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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”IDROTT – EN VÄG TILL 
BÄTTRE INTEGRATION”
Svensk Innebandys utvecklingsarbete ”Idrott – en väg till bättre integration” 
har under säsongen fördjupats och utvecklats. Syftet är att innebandyn ska 
underlätta etableringen i samhället för ensamkommande och asylsökande 
barn och unga upp till 24 år. 

UTVECKLING
UTVECKLING

SPÄNNANDE NYA 
FORSKNINGSPROJEKT 
Det har tecknats ett nytt samarbetsavtal mellan Svenska Innebandyförbundet, 
Umeå kommun och Umeå universitet gällande den fortsatta driften av Inne-
bandyns kompetenscentrum (IKC) under perioden 2018 till 2020. 

Det ska sägas att även barn och unga med perma-
nent uppehållstillstånd eller i risk för utanförskap 
välkomnas i verksamheten. Under hösten 2017 
påbörjades två större utvecklingsarbeten i Char-
lottesborg i Kristianstad, och Angered/Bergsjön i 
Göteborg. I Göteborg, i samarbete med Göteborgs 
Innebandyförbund, är syftet att genom att erbjuda 
spel i anslutning till skoldagen skapa engagemang 
för att kunna starta en förening senare. I Kristian-
stad, i samarbete med Willands IBK, har vi ett nära 
samarbete med kommunen. Förutom innebandy 
erbjuder vi aktiviteter som kan öka anställningsbar-
heten. Lokala samordnare finns på båda platserna. 

I övrigt finns det ett stort antal föreningar och di-
strikt med riktigt bra integrationsarbete och enga-
gerade ledare, som gör skillnad för berörda barn och 
unga. I media har vi framför allt synts lokalt. Ekono-
miskt stöd har getts från Postkodstiftelsen och RF, 
etableringsstödet. 

Parainnebandy
Arbetet med att inkludera parainnebandyn inom 
Svensk Innebandy har fortsatt under året, om än i 
långsammare takt än önskat.
 

Det har också tagits fram en ny forskningsplan 
för den treårsperioden baserat på de projekt som 
genomförts tidigare år och det kunskapsbehov som 
finns framöver. Exempel på pågående projekt:

”Träning och skador vid innebandyspel”
Syftet med studien är att undersöka hur vanligt 
förekommande det är med skador hos barn och 
ungdomar som spelar innebandy. Även hur skador-
na uppkommer och om träning med ett specifikt 
uppvärmningsprogram kan hjälpa till att minska 
antalet skador. Studien genomförs i Östergötlands 
och Smålands distrikt där alla lag med pojkar eller 
flickor i åldrarna 12 till 17 år bjudits in att delta. 

”Periodiserad träning baserad på menstruations-
/p-pillercykeln”
Studien genomförs på elitidrottande kvinnor inom 
innebandy och fotboll. Syftet är att undersöka om 
elitaktiva kvinnor inom lagidrott upplevt effekter av 
menstruations-/p-pillercykeln kopplat till tränings-
effekt, prestationsutveckling, fysiskt och psykiskt 
välmående. Eventuella effekter ska också relateras 

till olika faser i menstruations-/p-pillercykeln. Studien 
undersöker också om tränarna har kunskap om 
kvinnors hormonvariationer kopplat till träning. 
Och om de individualiserar träningsplanering med 
tanke på det.

Verka för att avsiktsförklaringen med 
Parasportförbundet, avseende en inkludering 
av parainnebandyn, fortskrider enligt fram-
tagen plan.
Målet delvis uppfyllt. Dialog förs med Paras-
portförbundet enligt plan

Skapa en tydlig strategi för Svensk Inne-
bandys arbete med motionsverksamheten.
Målet inte uppfyllt. Vissa distrikt har utformat 
motionsinnebandy. Arbetet fortsätter komman-
de säsong.

Stödja och hjälpa de distriktsförbund och 
föreningar som vill arbeta med inkludering av 
nyanlända.
Målet uppfyllt.

Verka för att lokala fördjupade utvecklings-
arbeten inom Idrott – en väg till bättre inte-
gration etableras i Kristianstad och Göteborg.
Målet uppfyllt.

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM

Verka för att ett nytt samarbetsavtal an-
gående Innebandyns kompetenscentrum 
(IKC) ska upprättas för perioden 2018-
2020, samt att projekt ska genomföras 
enligt upprättad forskningsplan. 
Målen uppfyllda genom att ett nytt sam-
arbetsavtal har tecknats av inblandade 
parter för perioden 2018 till 2020. Det har 
också initierats forskningsprojekt som 
ligger i linje med den framtagna planen. 

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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LANDSLAGLANDSLAG

SJÄTTE RAKA VM-GULDET 
FÖR DAMLANDSLAGET
Totalt spelade Sveriges fyra landslag 45 landskamper med 40 segrar 2 oavgjorda 
och 3 förluster (under ordinarie tid). 

Dam
Damlandslaget dominerade världsinnebandyn den 
här säsongen också, och det inkluderade det sjätte 
raka VM-guldet. I slovakiska Bratislava vann Sverige 
återigen finalen mot Finland efter en dramatisk 
straffläggning. Hjältar på nytt, precis som två år ti-
digare i Tammerfors – Amanda Delgado Johansson, 
som satte Sveriges sista straff, och målvakten Sara 
Hjorting. Pixbomålvakten storspelade i förlängning-
en och tog sedan den avgörande finska straffen. 
Efter VM tog Åsa Karlsson över som förbundskapten 
och fick tidigare storspelarna Karolina Widar och Jo-
sefina Eiremo runt sig i staben. Andreas Lundmark 
lämnade damerna för att fullt ut assistera Mikael Hill 
i herrstaben. 
 
Herr
Förbundskapten Mikael Hill genomförde sin första 
hela säsong som förbundskapten. Det inkluderade 
seger i The World Games, vilket hjälpte innebandyn 
att sättas på världskartan. I Euro Floorball Tour i 
november kom den första förlusten genom tiderna 
mot Schweiz. VM-kvalet i Slovakien gick enkelt, och 
sedan avslutades säsongen med Euro Floorball Tour 
i tjeckiska Brno där svenskarna vann efter tre segrar. 
Mattias Samuelsson blev under säsongen historisk 
när han blev meste landslagsspelare genom tiderna 
med sina 114 blågula framträdanden. Lagkaptenen 
Johan Samuelsson blev fjärde herrspelare att nå 100 
landskamper.

U19-dam
Ett otroligt starkt U19-damlandslag visade redan i 
Euro Floorball Tour under hösten att de var favoriter 
att vinna VM-guldet i maj 2018. Och visst gjorde de 
det. I schweiziska St Gallen gick Sverige obesegrat 
genom turneringen och vann mot Finland i finalen 
med 7-2. Det var U19-damernas tredje raka VM-guld 
och förbundskapten Camilla Granelids första.

U19-herr
I maj 2017 förlorade U19-herrlandslaget VM-finalen 

på hemmaplan i Växjö mot Finland. Sedan följde en 
säsong där förbundskapten Markus Puskala byggde 
ett nytt lag. Det blev segrar i Euro Floorball Tour och 
i U19-Finnkampen. I den senare tog Markus Puskala 
med flera spelare som kan medverka i nästa sä-
songs U19-VM, som spelas i Kanada.
  
Guldsteget
Guldsteget är till för spelare som bedöms ha poten-
tial att bli A-landslagsspelare. Ett bra komplement 
till föreningarnas arbete för att överbrygga glappet 
mellan U19- och seniorlandslagen. Under säsong-
en har den andra kullen på dam- och herrsidan 
genomgått utbildningen. Det har även tagits ut 16 
dam- och 16 herrspelare till 2018/19.
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Bedriva en världsledande verksamhet.
Målet uppfyllt genom att vi strävat efter att 
skapa rätt förutsättningar för verksamheten att 
nå målen. Att vara en aktiv aktör i den interna-
tionella utvecklingen. Att förknippas med stolt-
het, intensitet och en positiv innebandy. Och att 
aktivt arbeta med jämställdhet.

Vinna de mästerskap som vi deltar i.
Målet delvis uppfyllt. Silver i VM-slutspelet för 
U19-herrlandslaget i Växjö, guld i World Games 
för herrlandslaget i Polen, samt guld i VM-slut-
spelet för damlandslaget i Slovakien.

Utbilda framtida elit- och landslagsspelare.
Målet uppfyllt genom U19-verksamheten. 
Utbildningen har under 2017/18 utvärderats för 
att ytterligare stärkas framöver.

MÅL FÖR SÄSONGEN 2017/18 
OCH HUR VI KLARADE DEM
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SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET, ORG.NR 813200-3487

Styrelsen och generalsekreterare för Svenska 
Innebandyförbundet, med säte i Stockholm 
lämnar härmed följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2017/2018. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 
Allmänt om verksamheten
Svenska Innebandyförbundet är ett specialidrotts-
förbund vars medlemmar utgörs av idrottsförening-
ar med innebandyverksamhet.

Förbundsmötet är högsta beslutande organ. För-
bundsmötet väljer förbundsstyrelsen, styrelsen är 
ytterst ansvariga för förbundets verksamhet. För att 
utföra det som förbundsmötet beslutar har för-
bundsstyrelsen en organisation till sitt förfogande 
bestående av ett nationellt kansli samt ett antal oli-
ka arbetsgrupper och nämnder. Svenska Inneban-
dyförbundet organiserar även 22 distriktsförbund 
med egna kanslier, de är egna juridiska personer.

Syftet för alla delar av organisationen är att ge 
medlemsföreningarna stöd, service och utveckling 
utifrån de riktlinjer som förbundsmötet beslutar 
varje år och som uttrycks i Svensk Innebandy Vill och 
Svenska Innebandyförbundets verksamhetsplan.

Svensk Innebandy – Folksporten
Svenska Innebandyförbundet har till uppgift att ut-
veckla, främja och administrera innebandyidrotten i 
Sverige på ett sådant sätt att den står i överenskom-
melse med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision 
och värdegrund samt att företräda denna idrott 
i utlandet. Förbundet är en politiskt och religiöst 
oberoende allmännyttig ideell organisation som tar 
avstånd från rasism och varje annan form av dis-
kriminering. Förbundet ska även aktivt arbeta mot 
matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt 
för en dopingfri inneband yidrott.

Svenska Innebandyförbundet och dess föreningar 
vill i enlighet med Svensk Innebandy Vill att: 

• Innebandy ska vara en idrott som alla ska kunna 
välja att delta i

• Svensk Innebandy ska vara världsledande både 
sportsligt och organisatoriskt

• Innebandyn ska uppfattas som ”folksporten”
• Förbund och distrikt ska samordnas för att        

nyttja de samlade resurserna på det mest effektiva 
sättet.

• Öka det generella intresset för innebandy.
• Svensk Innebandy ska leva upp till sin värdegrund. 

Varje person som kommer i kontakt med inne-
bandy ska känna sig välkommen, känna att det är 
roligt och uppleva sig respektfullt bemött 

• All tävlingsverksamhet ska ske i enlighet med 
Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU)

Medlemmar
Tillsammans samlar förbundets 909 föreningar       
116 722 licensierade spelare.

Svenska Innebandyförbundet, dess regionala kontor 
samt medlemsföreningar ska verka för att styrelser, 
valberedningar, kommittéer och andra organ får så-
dan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor, 
män och ungdomar samt kulturell mångfald uppnås.

Främjande av förbundets ändamål
Verksamhetsplanen omfattar arbetet som bedrivs 
inom det nationella kansliets avdelningar:

Administration: En av huvuduppgifterna är att stöd-
ja den löpande verksamheten för Innebandyförbun-
dets medlemmar. Det nationella kansliet ansvarar 
för löpande stöd och service främst inom områden 
som utbildning, tävling, barn/ungdom samt fören-
ingsjuridik.

Arrangemang/Marknad: Uppläggen avseende Euro 
Floorball Tour och Champions Cup har omförhand-
lats och nya avtal för perioden 2018-2022 har teck-
nats. Nytt avtal med Stockholm Live har tecknats av-
seende genomförandet av SM-finalarrangemanget i 
Ericsson Globe, Stockholm, i april 2019 och 2020. Det 
långsiktiga arbetet med att skapa en stabil ekonomi 
kring våra arrangemang börjar få resultat i form av 
ett starkare stöd av destinationer, kommuner och 
arenaägare.

Flera samarbetsavtal har förlängts under året. Av-
talet med TV4/C More resulterade i att 60 matcher 

livesändes i deras kanaler under säsongen. Sam-
arbetet med Sportsground avseende SSLplay.se 
innebar att 110 dam- och 243 herrmatcher i Svenska 
Superligan sändes på denna plattform. Sammanta-
get bidrog dessa till att innebandyns synlighet i TV 
ökade som helhet under säsongen.

Kommunikation: Vi har under säsongen genom 
projektet ”Folksporten i framtiden” sett över sät-
tet vi kommunicerar och agerar på. Det innebär 
bland annat att vi satsar på Svensk Innebandy som 
kommunikativ plattform och medföljande grafisk 
profil. I samband med detta har vi också tagit fram 
en ny hemsida som lanseras sommaren 2018. För att 
synliggöra innebandyn har vi fortsatt att arbeta ak-
tivt med inspirerande redaktionellt innehåll till våra 
digitala kanaler och ständig bearbetning/samarbete 
med media.

Landslag: Svenska Innebandyförbundet ska bedriva 
en världsledande verksamhet för våra landslag och 
detta har vi gjort genom att skapa r ätt förutsätt-
ningar för att vinna, vara en aktiv aktör i den interna-
tionella utvecklingen, att förknippas med en positiv 
innebandy samt att aktivt arbeta med jämställdhet.

Tävling/Domare: Arbetet med SIU-anpassning och 
digitalisering av domarutbildningarna har pågått 
under verksamhetsåret. En särskild funktion har 
också inrättats i syfte att utveckla dialogen mellan 
distrikt och SIBF i domarfrågor och för att utveckla 
”Framtidens SSL-domare”.

Utveckling: Arbetet med Svensk Innebandys 
Utvecklingsmodell har fortsatt vilket påverkar allt 
från spelarutveckling till tränarutbildning. Spelare 
i gymnasieåldern har fått ökad kunskap om lands-
lagets kravbild samt stöttning i karriärövergången 
mellan 19-23 år i syfte att nå A-landslaget. Samar-
betsavtalet med Innebandyns kompetenscentrum 
har förlängts och nya forskningsprojekt har initie-
rats enligt plan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I maj 2017 arrangerades U19-VM i Växjö. 16 lag deltog 
i mästerskapet som spelades i Vida och Fortnox 
Arena. 2 656 åskådare såg Finland vinna VM-finalen 
mot Sverige.

I juli 2017 deltog herrlandslaget på The World Games 
i Wroclaw, Polen. Sverige gick segrande ur turne-
ringen efter en spännande match mot Schweiz. Det-
ta var ett viktigt steg för innebandyn i jakten på att 
bli en OS-idrott.

Elitlicensens införande går vidare och under 
2017/2018 har Förvaltningsrådet, i syfte att stötta be-
rörda föreningar, kontaktat alla föreningar som inte 
uppfyller licensens kriterier. Detta arbete kommer 
att fortsätta under 2018/2019 i syfte att alla förening-
ar ska uppfylla elitlicensen 1 maj 2019.

Under säsongen utvecklades och levererades en 
ny publik hemsida för Svensk Innebandy. Personal 
och förtroendevalda från förbund, distrikt och olika 
intressegrupper gavs möjlighet att påverka utveck-
lingen.

Svensk Innebandys utvecklingsarbete ”Idrott – en 
väg till bättre integration” har under det gångna 
verksamhetsåret fördjupats och utvecklats Under 
hösten 2017 påbörjades två större utvecklingsarbe-
ten i Charlottesborg i Kristianstad, och i Angered/
Bergsjön i Göteborg. Ekonomiskt stöd har kommit 
från Postkodstiftelsen och RF:s etableringsstöd.

SM-finalen arrangerades den 21 april 2018 för 17:e 
året. Finalmatcherna spelades i Ericsson Globe 
Arena. Totalt lockades 13 590 åskådare att se IKSU 
och Storvreta ta hem SM-gulden. I Annexet byggdes 
Funzone upp för finalbesökarna. Annexet fylldes 
med 14 utställare som tillsammans bjöd på en an-
norlunda upplevelse med allt från Försvarsmaktens 
utmaningar till Pantameras hinderbana och Svens-
ka Spels fotoautomat och prickskytte.

Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2015 om en ekono-
misk plan fram till 2020/2021. Det innebär att det fria 
egna kapitalet successivt ska öka till 12 000 000 kr.
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Resultat och ställning
Svenska Innebandyförbundet visar upp ett resultat på 2 682 313 SEK. Resultatet har belastats av kostnader 
för SDF-utveckling om drygt 1,6 miljoner kronor, för vilka ändamålsbestämda medel har nyttjats. Förbunds-
styrelsen föreslår att 2 103 730 SEK avsätts för framtida verksamhet. Detta betyder att vårt egna kapital ökar 
till 13 747 317 SEK. Det egna kapitalet täcker kostnader för personalen i sex månader, semester- och pen-
sionsskulder samt viss administration enligt RF:s rekommendation om riktlinje för det egna kapitalet.

Flerårsöversikt (TSEK) 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Totala intäkter 78 528 90 477 86 331 94 760 93 672

Årets resultat 1 271 -2 493 3 100 3 357 2 682

Balansomslutning 22 241 18 238 28 127 35 769 42 027

Eget kapital 7 101 4 608 7 708 11 065 13 747

i förh till totala intäkter 9,0% 5,1% 8,9% 11,7% 14,7%

Antal medlemsföreningar 987 971 940 894 909

Antalet lic. spelare 117 301 123 481 126 443 118 416 116 722

Förändring av eget kapital Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 2 682 792 8 382 212 11 065 004

Nyttjande av ändamålsbestämda medel -1 550 000 1 550 000 0

Reservering av ändamålsbestämda medel 2 103 730 -2 103 730 0

Årets resultat 2 682 313 2 682 313

Utgående balans 3 236 522 10 510 795 13 747 317

Beträffande resultat och ställninng i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar. 

RESULTATRÄKNING NOT
2017-05-01-

4/30/2018
2016-05-01-

4/30/2017

1

Intäkter

Medlemsavgifter 890 000 927 625

Bidrag 2 32 151 080 28 474 247

Nettoomsättning 3 57 750 723 61 945 986

Övriga verksamhetsintäkter 2 880 048 3 412 403

Summa intäkter 93 671 851 94 760 261

Kostnader

Externa kostnader 4 65 269 187 66 294 038

Personalkostnader 5 25 545 912 24 845 901

Avskrivningar av inventarier 260 934 344 237

Summa kostnader 91 076 033 91 484 176

Verksamhetens resultat 2 595 818 3 276 085

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter 95 882 88 426

Räntekostnader 9 387 7 453

Resultat efter finansiella poster 2 682 313 3 357 058

Årets resultat 2 682 313 3 357 058

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen 2 682 313 3 357 058

Nyttjande av ändamålsbestämda medel 1 550 000 1 480 000

Reservering av ändamålsbestämda medel -2 103 730 -1 996 565

Kvarstående belopp för året 2 128 583 2 840 493
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BALANSRÄKNING NOT 4/30/2018 4/30/2017

1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 125 000 385 934

Finaniella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 7 50 000 50 000

Långfristig fordran 8 0 47 903

Summa anläggningstillgångar 175 000 483 837

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 936 493 5 748 348

Övriga fordringar 343 712 346 152

Förutbetalda kostnader och upplupna 

Intäkter 9 2 268 667 2 165 042

Kassa och bank 34 302 762 27 025 351

Summa omsättningstillgångar 41 851 634 35 284 893

SUMMA TILLGÅNGAR  42 026 634 35 768 730

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 3 236 522 2 682 792

Balanserat kapital 7 828 482 5 025 154

Årets resultat 2 682 313 3 357 058

Summa eget kapital 13 747 317 11 065 004

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 513 891 4 533 748

Skuld ej nyttjade bidrag 10 8 126 203 4 982 853

Övriga skulder 1 439 623 886 278

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 13 199 600 14 300 847

Summa kortfristiga skulder 28 279 317 24 703 726

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 42 026 634 35 768 730

NOTER

Not 1         Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2017/2018 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämn-
dens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagens och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Föreningen 
klassificeras som ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2016/2017 enligt 
K3:s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer istället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. 
Övergången har inte inneburit några väsentliga förändringar i presentation eller i värdering i årsredovisningen. 

Verksamhetens intäkter
Statsanslag intäktsredovisas i den period anslagen avser, hit hör det ordinarie SF-stödet, landslagsstöd, Idrottslyft och stimulansbidrag. 
Villkorade bidrag intäktsredovisas i samma period som den kostnad bidraget är avsett att täcka, hit hör t ex bidrag för integration. Upp-
dragsersättningar och tjänster intäktsredovisas efter utförande. Sponsorintäkter (samarbetsavtal) intäktsredovisas i takt med fakture-
raing enligt avtal. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Innebandyförbundet. Nettoomsättning består av 
försäljningsintäkter, tävlingsintäkter, licenser och övergångar samt intäkter rörande SM-finalen. 

Finansiella instrument
Långfristiga innehav klassificeras som finansiell anläggningstillgång och värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet minskat 
och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning till det verkliga värdet. 

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning 
görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Inventarier skrivs av på 3-5 år. Kostnad för korttidsinventarier tas direkt, 
datorer räknas hit. 

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital
Eget kapital utgörs av Balanserat kapital, Årets resultat och Ändamålsbestämda medel. I ändamålsbestämda medel ingår avsättningar 
för åtaganden som ska infrias i framtiden. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. 
Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten 
för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om 
ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle 
krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Not 2        Bidrag 17/18 16/17

RF-bidrag 15 949 667 15 312 666

Elitidrottstöd 1 243 333 1 650 997

Idrottslyftet 5 792 000 5 183 367

Omvandlade indrottslyftsmedel 6 378 000 3 382 696

Postkodlotteriets Idrottssstiftelse 0 1 774 279

Stimulansbidrag 315 000 429 000

Etableringsstöd 1 000 000 0

Övriga bidrag 1 473 080 741 242

Summa 32 151 080 28 474 247
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Not 3        Nettoomsättning 17/18 16/17

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:

Tävlingsintäkter 10 202 704 9 790 105

Kursintäkter 1 239 847 926 224

Sponsring, reklam, annonser 12 270 979 13 963 805

Licenser och övergångar 22 066 335 22 213 293

Försäljning 2 253 668 2 174 153

Deltagaravgifter 1 506 000 4 513 066

Subventionering SFYC via Idrottslyftet 993 450 1 422 360

Arrangemangsintäkter SM-final 1 140 340 879 002

SM-final biljetter m.m. 4 525 391 4 155 269

Övriga intäkter 1 552 009 1 908 709

Summa 57 750 723 61 945 986

Not 4        Externa kostnader 17/18 16/17

Kansli och kontorskostnader 6 208 910 7 476 734

Styrelse och VU kostnader 1 266 605 1 252 718

Revisorsarvode 221 110 147 534

Tävling 1 348 933 1 154 984

Landslag 7 527 451 7 181 913

Domare 3 032 561 2 693 778

Utveckling 8 693 829 8 006 651

Media och information 3 121 887 1 900 497

Demokratikostnader 3 297 828 2 847 441

Marknad 12 870 466 11 488 459

iBIS-kostnader 2 522 411 2 409 401

Administrativa kostnader 3 635 096 4 294 365

Arrangemang 8 522 100 8 016 590

Integration 0 1 478 160

SEI 0 1 186 671

SDF-utveckling 3 000 000 4 758 142

Summa 65 269 187 66 294 038

Not 5         Medeltalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 17/18 16/17

Medeltalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till:

Kvinnor 7 7

Män 27 24

Totalt 34 31

Löner och andra ersättningar:

Generalsekreterare (GS) 1 074 000 1 030 188

Övriga tjänstemän 13 254 703 11 862 553

Landslagsledning 1 081 833 1 582 789

Styrelsearvoden 358 400 465 150

Totalt löner och ersättningar 15 768 936 14 940 680

Sociala avgifter enligt lag och avtal 5 792 457 5 661 300

Totalt sociala avgifter 5 792 457 5 661 300

Pensionskostnader personal 1 347 507 1 358 339

Pensionskostnader GS 274 874 300 678

Totala pensionskostnader 1 622 381 1 659 017

Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 23 183 774 22 260 997

Arvoden och andra ersättningar övriga 

Ersättningar övriga 2 362 138 2 584 904

Totalt ersättningar, sociala avgifter och övriga kostnader 2 362 138 2 584 904

Totala personalkostnader 25 545 912 24 845 901

Inga avtal om avgångsvederlag finns. 

Not 6        Inventarier 4/30/2018 4/30/2017

Ingående anskaffningsvärde 2 858 535 2 858 535

Årets investeringar 0 0

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 858 535 2 858 535

Ingående avskrivningar enligt plan 2 472 601 2 128 364

Försäljningar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivningar 260 934 344 237

Utgående ackumulerade avskrivningar enl. plan 2 733 535 2 472 601

Bokfört värde 125 000 385 934
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Not 7        Finansiella anläggningstillgångar

Andelar 
dotterbolag Namn Säte Organisationsnummer

Svensk Innebandy 
Försäljnings AB

Solna 556937-4324

Namn Kapitalandel (%) Röstandel% Antal Aktier Redovisat värde

Svenska 
Innebandyförbundet

100 100 500 50 000

4/30/2018 4/30/2017

Ingående värde 50 000 50 000

Förändringar 
under året

  0 0

Utgående värde 50 000 50 000

Not 8        Långfristig fordran 4/30/2018 4/30/2017

Långfristig fordran Västmanlands IBF, slutreglerat 2018-04-30 enligt avtal, 0 47 903

avbetalning sker årsvis med lika stora delar

Varav kortfrstig del 0 (47 903)

Fordran på SEI 0 0

Summa 0 47 903

Not 9        Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4/30/2018 4/30/2017

Förutbetald hyra förbundskansliet 128 954 0

Förutbetald licensförsäkring 312 500 0

Förutbetald kostnad U19-VM 238 167 219 715

Förutbetald kostnad SFYC 0 92 626

Förutbetald kostnad VM Herrar 23 174 0

Förutbetald kostnad RIG-resan 84 394 116 480

Upplupna ränteintäkter 36 189 30 554

Upplupen intäkt försäljning webshop 292 018 52 240

Upplupen intäkt SSLplay 0 236 000

Upplupen intäkt LiveArena 265 000 0

Uppluplna intäkter SM-finalen 789 269 1 308 082

Övriga poster 99 002 109 345

Summa 2 268 667 2 165 042

Not 10        Skuld ej nyttjade bidrag

Idrottslyftet stimulans 775 000 0

Landslag projekt 575 000 0

Framåtfonden 440 000 0

Omvandlade idrottslyftsmedel 5 316 203 4 482 853

RF Etableringsstöd 1 020 000 500 000

Summa 8 126 203 4 982 853

Not 11        Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4/30/2018 4/30/2017

Upplupna sociala avgifter 615 050 518 298

Semesterlöner 2 389 071 2 246 360

Upplupna sociala avgifter semesterlöneskuld 750 646 705 806

Upplupen löneskatt 597 174 311 557

Förutbetalt RF-bidrag 3 652 833 3 875 000

Förutbetalt Elit- och landslagsstöd 175 000 562 333

Förutbetalda intäkter från samarbetspartners 2 158 333 1 211 667

Förutbetalda intäkter U19-VM 0 391 878

Förutbetalda årsavgifter 884 000 0

Upplupna kostnader SSL 0 2 047 000

Upplupna kostnader webb 550 000 995 000

Upplupna kostnader SM-final 30 000 347 768

Upplupna kostnader EFT + VM-läger 618 744 415 936

Övriga upplupna kostnader 778 749 337 044

Övriga periodiseringsposter 0 335 200

Summa 13 199 600 14 300 847

Solna 17 maj 2018

Tomas Engholm Märit Bergendahl  Klas Hedlund  Victoria Wikström
Förbundsordförande Vice ordförande  Ledamot  Ledamot

Helen Sundström Hetta Martin Klabere  Krister Azelius  Göran Harnesk
Ledamot Ledamot  Ledamot  Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 maj 2018   
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Svenska Innebandyförbundet för räkenskapsåret 
2017-05-01--2018-04-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning per den 30 april 2018 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoen-
de i förhållande till förbundet enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av Svensk Innebandys verksam-
hetsberättelse 2017/18 (men innefattar inte årsredovis-
ningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentli-
ga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen 
av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera 
förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och ut-
för granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-

liga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta ageran-
de i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av förbun-
dets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om förbundets förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en ideell förening inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, där-
ibland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för rä-

kenskapsåret 2017-05-01--2018-04-30. Vi tillstyrker 
att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranle-
da ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med ut-
gångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, om-
råden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 23 maj 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ULRIKA GRANHOLM DAHL
Auktoriserad revisor

TILL FÖRBUNDSMÖTET I SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET, ORG.NR 813200-3487

Revisionsberättelsen avser årsredovisning på sidorna 32-41 Revisionsberättelsen avser årsredovisning på sidorna 32-41




